טופס הרשמה לכנס הישראלי הרביעי לחקר רוחניות עכשווית
הכנס יתקיים באוניברסיטת חיפה ,במשך יומיים בימים ב'-ג',
 19-20במרץ  ,2012בין השעות 19:30 - 08:00
יום הרצאות –  20מרץ 2012

יום סדנאות  19 -מרץ 2012

ההתכנסות באודיטוריום הכט
שבבניין הראשי (ממוקם מתחת למגדל אשכול).

ההתכנסות ליד חדר  ,363בניין חינוך
שנמצא מול הבניין הראשי
פרטי המשתתף/ת:

שם פרטי _______________________________ שם משפחה ________________________________
כתובת (בית) ______________________________________________________________________
טלפונים ב ________________________ .ע ___________________ .נייד ____________________
כתובת דוא"ל ________________________________________ @ __________________________
עיסוק ומקום עבודה ________________________________________________________________
מעמד אקדמי( :סמנו בעיגול) מרצה – ד"ר  /פרופ'  ,מ"א ,תלמיד/ה לתואר 3 / 2 / 1
בתחום ______________________________

מ(מוסד) ______________________________

אינני מעוניין/ת להיות מכותב/ת בדוא"ל על פעילויות אקדמיות נוספות בתחום הרוחניות העכשווית

דמי השתתפות בכנס – אנא סמן/י את בחירתך למטה
דמי ההרשמה כוללים השתתפות בהרצאות וסדנאות הכנס ,קבלת דיסק און קי עם ספר תקצירים ,שתייה וכיבוד לאורך היום.

עד ה28.02.12 -

החל מה 1-במרץ וביום הכנס

משתתף/ת בשני הימים (יום
הסדנאות ויום ההרצאות)

₪ 250

-

משתתף/ת ביום סדנאות המחקר
( )19.03.12בלבד

₪ 150

-

משתתף/ת ביום ההרצאות המחקריות
( )20.03.12בלבד

₪ 120

₪ 150

השתתפות לסטודנטים/יות בשני
הימים (יום הסדנאות ויום ההרצאות)

₪ 80

-

השתתפות לסטודנטים/יות ביום
סדנאות המחקר ( )19.03.12בלבד

₪ 50

-

השתתפות לסטודנטים /סטודנטיות
ביום ההרצאות המחקריות ()20.03.12
בלבד

₪ 30

₪ 50

יש לשלם במזומן או בהמחאה ,לפקודת "אוניברסיטת חיפה".
אישור הרשמה לכנס יישלח בדואר אלקטרוני .קבלה על תשלום תינתן ביום הכנס.
אנו עושים שימוש בטופסי ההרשמה שלכם כדי להיערך לכנס ,ולארגן את התנאים המתאימים להצלחתו.
כדי לאפשר לכם לקחת חלק במושבים שמועדפים עליכם ,נודה לכם אם תוכלו להירשם בהקדם ,וכן לסמן את
העדפותיכם:
ביום הסדנאות ,ברצוני להשתתף במושב ( 2 ,1או ( __________ )3עדיפות ראשונה)

או _________(עדיפות שניה)

ביום ההרצאות ,בסבב מושבי הבוקר ברצוני להשתתף במושב א' _________ (עדיפות ראשונה)
בסבב מושבי הצהריים ברצוני להשתתף במושב ב'________ (עדיפות ראשונה)
בסבב מושבי אחה"צ ברצוני להשתתף במושב ג' _________ (עדיפות ראשונה)

או _________(עדיפות שניה)
או _________(עדיפות שניה)
או _________(עדיפות שניה)

_________________________________________________________________________________
נ א ל הח ז י ר ט ו פ ס ז ה ב צ י ר ו ף ה ת ש ל ו ם
אל :מזכירות הכנס הישראלי לחקר רוחניות עכשווית
הפקולטה לחינוך ,אוניברסיטת חיפה – הר הכרמל ,חיפה .31905
בשאלות נוספות ניתן לפנות אל שי פררו ,בטלפון  ,050 - 6980735או למיילspirituality@construct.haifa.ac.il :
אתר הכנסspirituality.haifa.ac.il :

